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CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA
de servicii de inregistrare sistematica a imobilelor in sistemul integrat de cadastru ~i

carte funciara

Temei legal: incheiat in eonformitate eu Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, eu modificarile ~i
completarile ulterioare, preeum ~i eu Normefe metodofogice de aplicare a prevederilor referitoare fa atribuirea
contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din legea nr. 9812016 privind achizitiile pub/ice, aprobate prin
Hotararea Guvemului nr. 395/2016, eu modificarile ~icornpletarile ulterioare.

Procedura/Modalitate de atribuire: Achizitie directa

1. PARTILE CONTRACTANTE

COMUNA SOCODOR, cu sediul in SOCODOR, str. - , nr.

0257358100/0257358112, Cod Unic de Identificare:

, judetul ARAD, telefon/fax

3519330, cont lEAN

R043TREZ24A510103203030X, deschis la Trezoreria Chisineu Cris, reprezentata prin JURA lOAN

DIMITRIE, avand functia de Primar, in calitate de ACHIZITOR, pe de 0 parte,

~i

PF RVS CRISTINEL-EXPERT TEHNIC JUDICIAR, Cod Vnic de ldentificare: 31388981, Autorizare

nr. RO AR F 0041/05.11.2010, Clasa/Categoria B, cu sediul in ARAD str. Cal.Aurel Vlaicu, Bl.Z 26,

sc.D, Ap.5., judetul Arad, telefon/fax: 743118863, cont IBAN lBAN R047 CECE AR03 30RO N053

1942 deschis la BANCA CEC ARAD, reprezentata prin RVS CRISTINEL, avand functia de INGINER,

in ealitate de PREST ATOR, pe de alta parte,

2. DEFINITII
Art. 2.1. In prezentul contract, urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

Contract - prezentul contract de achizitie publica de servicii de inregistrare sistematica a
imobilelor in sistemul integrat de cadastru ~icarte funciara ~itoate anexele lui;

Caiet de sarcini - documentul cuprinzand specificatiile tehnice comunicate in cadrul
procedurii/modalitatii de atribuire de catre Achizitor;

Achizitor ~i prestator - partile prezentului contract, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;

Pretul contractului- pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului,



pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
Servicii- totalitatea activitatilor pe care Prestatorul trebuie sa Ie realizeze pentru a atinge

scopul Contractului ~i a realiza obiectul acestuia, asa cum sunt acestea descrise in Caietul de
Sarcini si identificate in baza Contractu lui;

Contract de finantare - contractul de finantare prevazut in Anexa nr. 2 la Procedura si
modalitatea de alocare a sumelor, precum ~i raportarea de catre beneficiari a stadiului de
executie a lucrarilor pentru lucrarile de inregistrare sistematica initiate de unitatile
administrativ-teritoriale, aprobata prin Ordinul directorului general al ANCP] nr. 819/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Forta majora- reprezinta 0 imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibila si inevitabila, care se ana In afara controlului oricarei parti, care nu se datoreaza
greselii sau vinei acestora, ~i care face imposibila executarea si, respectiv, mdeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustiva, ci enuntiativa, Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor
de mai sus care, rara a crea 0 imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligatiilor uneia din parti,

3. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 3.1. Prestatorul se obliga sa presteze servicii de inregistrare sistematica in sistemul
integrat de cadastru ~i carte funeiara a imobilelor situate in sectoarele cadastrale nr.
9,21,22,25,26,27 si 28, apartinand unitatii administrativ-teritoriale COMUNA SOCODOR
din judetul ARAD, astfel cum sunt acestea detaliate in Anexa nr. 1 la prezentul contract. Etapele
principale de prestare a serviciilor de inregistrare sistematica constau in: campania de informare
publica, organizarea lucrarilor sistematice de cadastru,studiul datelor analogice si digitale
preluate de la Achizitor, recunoasterea terenului, stabilirea modului de executie a lucrarilor,
derularea lucrarilor de specialitate, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si
solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.

4. DURATA CONTRACTULUI
Art. 4.1. Prezentul contract intra In vigoare la data semnarii de catre ambele parti si i~i produce
efectele pana la tndeplinirea integrala a tuturor obligatiilor contractuale, dar nu mai tarziu de data
incetarii contractului de finantare.

5. PRETUL CONTRACTULUI ~I MODALITATI DE PLATA
Art. 5.1. Pretul total estimat convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul
serviciilor, platibil Prestatorului de catre Achizitor este de 134.887,20 lei, la care nu se adauga
T.V.A.
Art. 5.2. Pretul unitar pe imobil aferent serviciilor ce vor fi prestate, este de 117,60 lei/imobil la
care nu se adauga T.Y.A .. Pretul unitar este ferm pentru intreaga durata de valabilitate a
contractului.
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Art. 5.3. Plata serviciilor se va realiza dupa cum urmeaza:
A. Pentru livrarea «Documente tehnice ale cadastrului - spre publicare», valoarea transei de

plata este de 60% din valoarea corespunzatoare numarului de imobile receptionate care pot face
obiectul decontarii.

Plata serviciilor se va face in baza urmatoarelor documente:
a)Proces-verbal de acceptanta a serviciilor aferente Livrarii nr. I (in original), intocmit si

semnat de catre reprezentantii desemnati din partea achizitorului.
b)Factura aferenta Livrarii nr. I, emisa de Prestator ~i inregistrata la sediul OCPI in copie

conform a cu originalul.
B. Pentru livrarea «Documente tehnice ale cadastrului - finale», valoarea transei de plata

reprezinta diferenta dintre valoarea corespunzatoare numarului de imobile receptionate care pot
face obiectul decontarii si valoarea platita conform lit. A.

Achizitorul se obliga sa efectueze plata serviciilor prestate la real executat, in functie de
numarul de dirti funciare deschise ca urmare a finalizarii lucrarilor, in termen de 30 de zile de la
data emiterii si inregistrarii procesului-verbal de acceptanta (PVR servicii), in baza urmatoarelor
documente:

a)Proces-verbal de acceptanta a serviciilor aferente Livrarii nr. 2 (in original), intocmit si
semnat de catre reprezentantii desemnati din partea achizitorului.

b)Factura aferenta Livrarii nr. 2, emisa de Prestator ~i inregistrata la sediul OCPI in copie
conforma cu originalul.

Art. 5.4.1n cazul imobilelor cu proprietari neidentificati , subiect al inscrierii provizorii a UAT,
se va deconta 10% din pretul contractat pentru un imobil. Prin exceptie, nu vor face obiectul
decontarii imobilele cu geometrie asociata prevazute la articolul 5, punctul 11, alin. (7) lit. a) ~i
b) din Procedura si modalitatea de alocare a sumelor, precum si raportarea de catre beneficiari
a stadiului de executie a lucrarilor pentru lucrarile de inregistrare sistematica initiate de
unitatile administrativ-teritoriale, aprobata prin Ordinul directorului general al ANCPI nr.
819/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5.5. In cazul in care legislatia fiscala romana va fi modificata, iar modificarile aparute vor
avea impact asupra prevederilor prezentului contract, clauzele care vor fi afectate se vor modifica
corespunzator, prin act aditional.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Art. 6.1. Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini, care include si Regulamentul privind realizarea, verificarea §i
receptia lucrarilor sistematice de cadastru si inscrierea din oficiu a imobilelor in cartea
funciarii, aprobat prin ordinul directorului general al ANCPI nr. J12020, cu
modificarile si completarile ulterioare;
b) propunerea tehnica si financiara;
c) Anexa nr. 1 privind Sectoarele cadastrale in care se realizeaza serviciile;
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d) Anexa nr. 2 privind Detalierea serviciilor si termenele de prestare;
e) alte anexe la contract.

7. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
Art. 7.1. Prestatorul se obliga sa asigure, pe toata durata contractului, toate resursele umane si
materiale necesare pentru prestarea efectiva a serviciilor ce fac obiectul acestuia.
Art. 7.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si/sau performantele prezentate
in caietul de sarcini, in propunerea tehnica si in celelalte documente ale contractului.
Art. 7.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
termenele asumate in prezentul contract. Totodata, este raspunzator de siguranta tuturor
operatiunilor ~i metodelor de prestare utilizate in cadrul derularii contractului.
Art. 7.4. Prestatorul se obliga sa respecte pe toata durata de prestare a contractului
reglementarile referitoare la conditiile de munca ~i protectia muncii si, dupa caz, standardele
internationale agreate cu privire la forta de munca, eliminarea muncii fortate si obligatorii,
eliminarea discriminarii in privinta angajarii ~i ocuparii fortei de munca si abolirea muncii
minorilor. Prestatorul va lua masuri de securitate privind personalul sau, salariat ori contractat, in
functie de gradul de pericol fizic cu care este confruntat.
Art. 7.5. Prestatorul se obliga sa despagubeasca Achizitorul impotriva oricaror:

reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de
proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de materialele
folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate;

daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia
situatiei in care 0 astfel de lncalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de
catre Achizitor.

Art. 7.6. Achizitorul este indreptatit sa pretinda de la Prestator orice prejudicii suferite din vina
Prestatorului, atat in perioada de executare a contractului, cat si dupa incetarea contractului, cu
respectarea prevederilor prezentului contract.
Art. 7.7. Prestatorul va considera toate documentele si informatiile care ii sunt puse la dispozitie
in vederea incheierii ~i executarii contractului drept strict confidentiale, Obligatia de
confidentialitate nu se aplica in cazul solicitarilor efectuate de anumite autoritati publice (ex:
instante de judecata, parchete, ANAF, etc.), conform prevederilor legale.
Art. 7.8. Prestatorul are obligatia de a suporta riscul privind calitatealprofesionalismul expertilor
implicati in implementarea contractului, riscul pentru securitatea si sanatatea in munca pentru
personalul implicat in implementarea contractului, riscul de a nu respecta termenul contractului,
riscuri aferente conditiilor de incetare a contractului (faliment, neindeplinirea obligatiilor
contractuale, etc.), riscuri aferente conditiilor de modificare a contractului.

8. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI
Art. 8.1. Achizitorul se obliga sa plateasca Prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea
contractului, conform Art. 5 din prezentul contract.
Art. 8.2. Achizitorul, prin persoanele responsabile desemnate, are dreptul de a inspecta si/sau de
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a testa prestarea serviciilor mentionate la Art. 3.1. pentru a verifica conformitatea lor cu
specificatiile din propunerea tehnica si din caietuI de sarcini.
Art. 8.3. Achizitorul se obliga sa efectueze acceptanta serviciilor prestate, in conformitate cu
procedura de acceptanta prevazuta de specificatiile tehnice, parte componenta a Caietului de
sarcini ~icu prevederile Art. 11 din prezentul contract.
Art. 8.4. Achizitorul se obliga sa plateasca serviciile prestate pentru cantitatile real executate
rezultate din procesele-verbale de receptie si confirmate de procesele-verbale de acceptanta.

9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Art. 9.1. Prestatorul se obliga sa prelucreze datele cu caracter personal in conformitate cu
legislatia in vigoare, in modalitati care asigura confidentialitatea si securitatea adecvata a acestor
date, in vederea asigurarii protectiei impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva
pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale.
Art. 9.2. In procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Prestatorul aplica prevederile
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protectia persoanelor jizice in ceea ce priveste prelucrarea date lor cu caracter personal
si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a directivei 95/46/CE ~i ale legislatiei
nationale in domeniu.
Art. 9.3. Datele cu caracter personal comunicate in cadrul prezentului contract, vor fi prelucrate
de Prestator numai In scopul executarii prezentului contract.
Art. 9.4. Datele cu caracter personal prelucrate in scopul executarii prezentului contract pot fi
comunicate tertilor abilitati prin lege inclusiv organelor de politie, parchetelor, instantelor sau
altor autoritati publice, in conditiile legii.
Art. 9.5. In situatia in care este necesara prelucrarea datelor personale ale Prestatorului in alte
scopuri decat eel al executarii contractului, partile se vor informa reciproc de indata si vor
solicita acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare.
Art. 9.6. Fiecare parte i~i asuma in mod independent responsabilitatea privind prelucrarea
datelor cu caracter personal. lncalcarea de catre 0 parte a prevederilor prezentului contract,
precum si a prevederilor Regulamentului nr. 679/20 16 si a oricaror altor reglementari in Iegatura
cu protectia datelor cu caracter personal, nu poate fi apreciata ca 0 incalcare comuna si nu poate
genera raspunderea solidara fata de persoana sau autoritatea care constata aceasta incalcare.
Art. 9.7. Partile garanteaza exercitarea drepturilor persoanei vizate prevazute in art. 16-21 din
Regulamentul nr. 679/2016 in conditiile legislatiei de drept intern.
Art. 9.8. Datele cu caracter personal prelucrate in scopul executarii contractului sunt pastrate de
catre Parti pe intreaga perioada de executare a contractului si ulterior incetarii acestuia, in
conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor.

10. PENALITATI
Art. 10.1. In cazul in care Prestatorul nu i~i Indeplineste obligatiile contractuale, le indeplineste
cu intarziere sau necorespunzator, Achizitorul are dreptul de a percepe ca penalitati de intarziere
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de 0,04% pe zi de intarziere din valoarea rara T.V.A. a serviciului
neindeplinit/intarziat/indeplinit necorespunzator, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. In
aceste situatii, Prestatorul este considerat ca fiind de drept in intarziere,
Art. 10.2. Data inregistrarii la OCPI a Procesului-verbal de predare-primire a livrabilelor in
format digital reprezinta data predarii Livrarii Dr. 2 - Documentele tehnice ale cadastrului -
copie finala. Depasirea datei de predare a Livrarii Dr. 2 se considera intarziere.
Art. 10.3. in cazul in care, Achizitorul nu efectueaza plata conform Art. 5, acesta va plati
Prestatorului penalitati in cuantum de 0,04% pe zi intarziere din valoarea rara T. V.A. neachitata
a facturii Prestatorului emise in conditiile contractului.
Art. 10.4. In cazul in care, Prestatorul nu i~i indeplineste obligatiile contractuale, Ie tndeplineste
cu intarziere sau necorespunzator, la terminarea duratei contractului, Achizitorul va mention a
obligatiile neindeplinite de Prestator in documentul constatator, care se va intocmi conform art.
166 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizitie publica/acordului-cadru din legea nr. 9812016 privind achizitiile pub/ice, aprobate
prin Hotararea Guvernului nr. 395/2016, cu modificarile si cornpletarile ulterioare.

11. TERMENE DE PRESTARE ~I ACCEPTANTA
Art. 11.1. Serviciile vor fi prestate de catre Prestator in conformitate cu termenele prevazute in
Anexa nr. 2 la prezentul contract.
Art. 11.2. Acceptanta consta in verificarea serviciilor in conformitate cu specificatiile caietului
de sarcini si prevederile contractuale.

12. INTARzIERI IN INDEPLINlREA CONTRACTULUI
Art. 12.1. Prestatorul are obligatia de a indeplini contractu I in termenele stabilite in Anexa Dr. 2
la prezentul contract.
Art. 12.2. Daca pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul previzioneaza ca nu poate
respecta termenele prevazute la Art. 12.1., acesta are obligatia de a notifica Achizitorul, cu
minim 48 de ore inainte. Modificarea dateilperioadelor de intarziere asumate, se face cu acordul
partilor, prin act aditional.
Art. 12.3. Cu exceptia aparitiei unui caz de forta majora, astfel cum e prevazut la Art. 14, ~i in
afara cazului in care Achizitorul este de acord cu 0 prelungire conform Art. 16.1, intarzierea in
indeplinirea clauzelor contractuale da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati Prestatorului,
potrivit prevederilor Art. 10.

13. COMUNICARI
Art. 13.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa
fie transmisa in scris.

Art. 13.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat ~i in
momentul primirii.
Art. 13.3. Persoana desemnata cu urmarirea lndeplinirii obligatiilor contractuale din partea
Prestatorului este domnul CRI~AN GHEORGHE, date de contact: telefonlfax
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0257358100/0257358112, e-mail: socodor@gmail.com.
Art. 13.4. Persoana desemnata cu urmarirea indeplinirii obligatiilor contractuale din partea

Achizitorului este domnul RUS CRISTINEL, date de contact: telefonlfax 0743118863, e-mail:

cristo.rus@gmail.com.

Art. 13.5. Comunicarile dintre parti se pot face ~i prin telefon, fax, posta sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

14. FORTA MAJORA
Art. 14.1. Forta majora este constatata de 0 autoritate competenta.
Art. 14.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
Art. 14.3. Indeplinirea contractu lui va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar
fara a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
Art. 14.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
in term en de 3 zile de la aparitia respectivului caz de forta majora, producerea acesteia ~i de a lua
orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor; aceeasi obligatie de
notificare subzista si in cazul incetarii cazului de forta majora.

15. iNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 15.1. Prezentul contract poate inceta in urmatoarele cazuri:

a) de drept, prin ajungere la termen, respectiv la indeplinirea tuturor obligatiilor de catre
patti;

b) prin reziliere;
c) prin denuntare unilaterala de catre Achizitor.

Art. 15.2. In cazul unei incalcari a unei obligatii din prezentul contract de catre Prestator sau a
nerespectarii de catre acesta a elementelor propunerii tehnice, Achizitorul i~i rezerva dreptul de a
cere rezilierea contractului, daca Prestatorul nu i~i indeplineste obligatiile in termen de 30 de zile
de la primirea unei notificari in acest sens.
Art. 15.3. Dreptul Achizitorului de a pretinde daune-interese pentru neexecutare nu va fi afectat
de 0 astfel de incetare.
Art. 15.4. Rezilierea de drept a contractului intervine, rara punere in intarziere, rara notificare
prealabila ~irara interventia instantei, in urmatoarele situatii:

a) Prestatorul pierde capacitatea de folosinta ~i de exercitiu necesare exercitarii
obligatiilor sale;

b) Prestatorul intra in procedura de faliment;
c) Prestatorul subcontracteaza rara acordul prealabil al Achizitorului sau cesioneaza total

sau partial prezentul contract.
Art. 15.5. Achizitorul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract in eel mult 10
zile de la aparitia unor circum stante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si
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care conduc la modificarea c1auzelor acestuia in asa masuraincat indeplinirea ar fi contrara
interesului acestuia si/sau interesului pUblic.
Art. 15.6. In cazul rezilierii/denuntarii unilaterale a prezentului contract, Achizitorul va plati
Prestatorului contravaloarea serviciilor efectiv prestate anterior tncetarii Contractului, conform
conditiilor de plata convenite si numai pentru serviciile prestate si acceptate pana la data incetarii
contractului.
Art. 15.7. Rezilierea/denuntarea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor
deja scadente intre parti.

16. MODIFICAREA ~I SUSPENDAREACONTRACTULUI
Art. 16.1. Partile, de comun acord, pot conveni modificarea si/sau completarea clauzelor
acestuia, rara organizarea unei noi proceduri de atribuire, rara a afecta caracterul general al
contractului.
Art. 16.2. Modificarile contractuale nu trebuie sa afecteze, in niciun caz ~i in niciun fel,
rezultatul procedurii sau modal itati i de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului
competitiv pe baza caruia Prestatorul a fost dec1arat castigator,
Art. 16.3. In situatia nerespectarii dispozitiilor Art. 16.2., Achizitorul are dreptul de a denunta
unilateral contractul de achizitie publica initial.

17. CESIUNEA
Art. 17.1.Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale, asumate prin
prezentul contract.
Art. 17.2. Prestatorul poate cesiona doar creantele nascute din prezentul contract, obligatiile
nascute ramanand in sarcina partilor contractante astfel cum au fost stipulate si asumate initial.
Cesiunea se poate efectua doar in conditiile prevazute de dispozitiile Codului Civil.
Art. 17.3. Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni in
conditiile Art. 17.2.
Art. 17.4.In situatia prevazuta la Art. 17.3., Prestatorul va notifica Achizitorul.

18. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Art. 18.1. Achizitorul ~i Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.
Art. 18.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative Achizitorul si Prestatorul nu
reusesc sa rezolve in mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa
se solutioneze de catre instanta judecatoreasca in a carei competenta teritoriala se afla sediul
Achizitorului.

19. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
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Art. 19.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

20. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
Art. 20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.in vigoare la data incheierii
acestuia, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel.

Prezentul contract a fost incheiat in 2 (doua) exemplare, avand aceeasi valoare juridica, cate I
(unul) pentru fiecare parte contractanta.

ACHIZITOR,

UATCOMUNASOCODOR

Judetul : ARAD

TiLMACIU NELA DANIELA

Compartimentul achizitii publice,

PRESTA TOR,

T
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Anexa nr. 1la Contractul nr. 2971117.09.2021

OBIECTUL SERVICIILOR
Sectoarele cadastrale in care se realizeaza serviciile ~i numarul estimat al imobilelor care

fac obiectul serviciilor de inregistrare sistematica

9
184

159
21

22 91

COMUNA
324

SOC ODOR 25

26 193

27 193

28 3

ACHIZITOR,

UATCOMUNASOCODOR

JudetJf1:ARAD

Primar,

PRESTA TOR,

PF RUS CRISTINEL-EXPERT
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Anexa nr. 21a Contractul nr. 2971117.09.2021

DETALIEREA ACTIVITATILOR SITERMENELE DE PRESTARE
pentru realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor in sectoarele cadastrale nr.
9,21,22,25,26,27 si 28, apartinand VAT COMUNA SOCODOR,judetul ARAD 'in vederea

inscrierii imobilelor in sistemul integrat de cadastru ~i carte funciara

Nr.
Descriere activitate

Responsabil de Data
crt. activitate finaliza rii

1
Analiza date, recunoastere teren, stabilire

Prestator 1noiembrie 2021
solutio tehnica de realizare a lucrarilor

2 Derularea lucrarilor de specialitate Prestator 19 aprilie2022

3
Livrarea nr. 1 - Documentele tehnice ale

Prestator 20aprilie 2022
cadastrului - copie spre publicare

4
Livrarea nr. 2 - Documentele tehnice ale

Prestator lnoiembrie 2022
cadastrului - copie jinaia*)

La stabilirea datei de finalizare se va tine cont de perioada legala a etapelor de publicare a documentelor tehnice
ale cadastrului si solutionare a cererilor de rectificare.

ACHIZITOR,

UATCOMUNASOCODOR

Judetul :, AE,AD
,'" \'"

Prima,;'

PRESTA TOR,

PF RUS CRISTINEL-EXPERT
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